INFORMACIÓ I CONSENTIMENT D'ÚS
DE DADES PERSONALS
Informació Bàsica
(Reglament 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d'abril).

Responsable

Finalitats

Legitimació

Destinataris

Identitat: SALUS COOP.
V. CIF:F12059713
Dir. Postal: C/ Pintor Vergara, 3 12004 – Castelló de la Plana
(CASTELLÓ) Telèfon: 964218617
Delegada de Protecció de dades: Mª Carmen Hernández Castejón
Correu-e: protecciondedatos@coopsalus.com www.coopsalus.com
L'acompliment de la funció docent i orientadora conforme a la
legislació vigent. Serveis i activitats complementàries, activitats
extraescolars.
Llei orgànica d'Educació de 2006 (LOE)/Llei orgànica General del
Sistema Educatiu de 1990. La relació jurídica que produeix la
signatura del contracte de matrícula. El consentiment de les persones
interessades.
En alguns casos, és necessari que comuniquem la informació que ens ha
proporcionat a terceres parts per a poder prestar-li el servei sol·licitat,
per exemple, Ministeri/Conselleria d'Educació, Dpto. Orientació,
ERASMUS+, entitats bancàries, companyies asseguradores, agències de
viatge, Estudi fotogràfic d'orles, empreses manteniment informàtic
(Emmagatzematge de dades), etc. Aquestes terceres parts només tenen
accés a la informació personal que necessiten per a dur a terme aquests
serveis. Se'ls exigeix que mantinguen en confidencialitat la seua
informació personal i no poden utilitzar-la de cap altra forma que
aquella que els hem sol·licitat.
En uns certs casos, es contracten serveis de xarxes socials (facebook,
etc), realitzant-se transferències internacionals de dades. En aquests
casos, s'adopten les garanties adequades per a protegir la seua
informació.
SI  NO  La captació i reproducció de la imatge i, en el seu cas ,
veu durant la seua participació o presència en les activitats i
esdeveniments organitzats pel Centre, siga com siga el mitjà utilitzat
per a la captació o reproducció.

Consentiments

SI  NO  La inclusió de la imatge en material utilitzat per a
publicitar, secundar o difondre les activitats formatives de Centre.
SI  NO  La inclusió de la imatge, nom i cognoms en l'orla del
Centre.
SI  NO  La utilització de la imatge i, en el seu cas , veu per a
il·lustrar les notícies en la pàgina web del centre i les remeses a les
diferents xarxes socials utilitzades pel Centre.
SI  NO  El tractament de les dades per a la borsa de treball.
SI  NO  El tractament de les dades per a rebre informació de les
accions formatives del Centre una vegada haja finalitzat els estudis.

Termini de
Conservació
de dades

Les dades personals seran mantinguts mentre dure l'escolarització de
l'alumnat. En finalitzar la mateixa, les dades personals tractats en
cadascuna de les finalitats indicades es mantindran durant els
terminis legalment previstos o durant el termini que un jutge o
tribunal els puga requerir atenent el termini de prescripció d'accions
judicials. Les dades tractades sobre la base del consentiment de
l'interessat es mantindran en tant no expiren els terminis legals
al·ludits anteriorment, si hi haguera obligació legal de manteniment, o
de no existir aqueix termini legal, fins que l'interessat sol·licite la
seua supressió o arrebossat el consentiment atorgat. L'expedient
acadèmic d'acord amb la normativa vigent es mantindrà
indefinidament.
Té dret a obtindre confirmació sobre l'existència d'un tractament de
les seues dades, a accedir a les seues dades personals, sol·licitar la
rectificació de les dades que siguen inexactes o, en el seu cas,
sol·licitar la supressió, quan entre altres motius, les dades ja no
siguen necessaris per als fins per als quals van ser recollits o
l'interessat retire el consentiment atorgat.
En determinats suposats podrà sol·licitar la limitació del tractament de
les seues dades, i en aquest cas només els conservarem d'acord
amb la normativa vigent.

Drets

En determinats suposats pot exercitar el seu dret a la portabilitat de
les dades, que seran entregats en un format estructurat, d'ús comú o
lectura mecànica a vosté o el nou responsable de tractament que
designe.
Té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a
qualsevol dels tractaments per als quals l'ha atorgat.
El Centre disposa de formularis per a l'exercici de drets, pot utilitzar
els elaborats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o
tercers.
Aquests formularis hauran d'anar signats electrònicament o ser
acompanyats de fotocòpia del DNI. Si s'actua per mitjà de
representant de la mateixa manera haurà d'anar acompanyat de còpia
del seu DNI o amb signatura electrònica.
Els formularis hauran de ser presentats presencialment en el domicili
del centre o remesos per correu postal o electrònic en les adreces que
apareixen en l'apartat “Responsable”.
Té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de
Protecció de
Dades en el supòsit que considere que no s'ha atés convenientment
l'exercici dels seus drets.

En el cas de produir-se alguna modificació de les seues dades, preguem ens el comunique degudament per
escrit amb la finalitat de mantindre les seues dades actualitzades.
Estudis en els
quals es
matricula:
Nomene
alumne/a:
Data:

Signatura:

